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Coronavirus: com afecta el teu municipi?

El col·lectiu Storydata analitza les dades de la Covid-19: oferim per
primera vegada un mapa del coronavirus per gènere amb la
distribució per municipis

Carina Bellver, Sílvia Galilea i Eli Vivas (Storydata)

CRÍTIC, en col·laboració amb Storydata, ha creat un seguit de mapes i de cercadors propis que
permeten buscar els casos i l’afectació de la Covid-19 per municipis i, en el cas de la ciutat de
Barcelona, per districtes. També oferim per primera vegada un mapa del coronavirus per gènere
amb la distribució per municipis. Els mapes d’afectació global i per sexes de Catalunya
s’actualitzen cada tres hores automàticament.

Les dades representen la taxa de casos que han donat positiu als tests PCR de la Covid-19 per cada
100.000 habitants sobre la base del padró de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 2019 i mostren
també el total de casos positius de coronavirus en homes i dones. S’ha de tenir en compte que les
dades no representen la totalitat dels casos d’afectats que hi ha a Catalunya, sinó només d’aquelles
persones que han estat sotmeses a la prova, i, per tant, només representen una mostra

Mapa de la Covid-19 per municipis: casos i taxa d’afectació
per cada 100.000 habitants (actualitzat cada 3 hores)

Cercador de municipis: casos, taxa d’afectació i distribució
per gènere (dades del 18-4-20)
En aquesta taula podeu cercar el vostre municipi i consultar el nombre total de positius de la
Covid-19 segregats per gènere, així com la taxa d’afectació per cada 100.000 habitants. El municipi
de Catalunya amb la taxa d’afectació més elevada és Àger, a la Noguera, on va registrar-se un brot
important en una residència. En total, hi ha 35 veïns d’aquest municipi que han donat positiu per
coronavirus, cosa que representa una taxa d’afectació de 59 casos per cada 100.000 habitants. El
segon municipi amb més afectació és Vilalba Sasserra. El tercer és Mediona, on hi ha hagut 80
positius de la Covid-19, la majoria en un brot en una residència.

Mapa de casos de la Covid-19 en dones per municipis
(actualitzat cada 3 hores)
En aquest mapa podeu consultar l’afectació del coronavirus a les dones en tots els municipis de
Catalunya. Els municipis amb la taxa d’afectació més elevada són Àger i Mediona, com a
conseqüència de brots en residències de gent gran.

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20200330/48182807828/militares-desinfectan-residencia-ager-lleida-brote-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20200330/48182807828/militares-desinfectan-residencia-ager-lleida-brote-coronavirus.html
https://el3devuit.cat/2020/04/10/77151/actualitat/actualitat-alt-penedes/mediona%E2%80%8E/66-residents-i-21-treballadors-de-la-residencia-novallar-de-mediona-positius-per-sars-cov-2/
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Mapa de casos de la Covid-19 en homes per municipis
(actualitzat cada 3 hores)
En aquest mapa podeu consultar l’afectació del coronavirus als homes en tots els municipis de
Catalunya.

Nou Barris, el districte més afectat de Barcelona (dades a
28-3-20)
Les dades al detall de la ciutat de Barcelona revelen que el coronavirus també pot tenir un biaix
de classe: si mirem la taxa d’incidència per habitant, el districte més afectat és Nou Barris, i el que
menys, Sarrià – Sant Gervasi. Segons les dades del Departament, les àrees bàsiques de salut (ABS)
de la ciutat de Barcelona són les que sumen més malalts de la Covid-19: un total de 3.791
pacients. Nou Barris lidera el rànquing per districtes, amb 625 casos, seguit de l’Eixample, amb
619, i Horta-Guinardó, amb 518. Ciutat Vella, amb 119, és el districte barceloní amb menys casos
per ara. 

Si s’analitza la incidència de casos segons la població, Nou Barris continua sent el districte amb
més incidència, amb una taxa de 36 casos per cada 10.000 habitants. El segueix Horta-Guinardó
(30), Sant Andreu (28) i Gràcia (25).

Després de Barcelona, trobem les ABS de Sabadell (709 casos), Badalona (624 casos), l’Hospitalet de
Llobregat (584 casos) i Terrassa (396 casos). S’observa, doncs, que l’àrea metropolitana de
Barcelona és la que suma més malalts detectats del coronavirus en el conjunt de Catalunya. En
novena posició del rànquing en nombre de casos absoluts, hi apareixen les dues ABS d’Igualada,
que, sumades, arriben als 210 infectats de la Covid-19. 

La conca d’Òdena: un de cada 100 veïns pateix el virus
(dades de 28-3-20)
Ara bé, si s’analitza la incidència de la malaltia sobre la població, s’observa que l’ABS de Santa
Margarida de Montbui, a la conca d’Òdena, és la que té una taxa més elevada del coronavirus: 932
casos per cada 100.000 habitants o, cosa que és el mateix, gairebé un de cada 100 veïns pateix la
malaltia. El segueixen l’ABS-3 de Viladecans (709), l’ABS-2 del Prat de Llobregat (604), l’ABS Nord
de Sabadell (544) i l’ABS-12 de Badalona (587 casos). Fora de la zona d’influència de Barcelona,
també hi ha l’ABS de la Pobla de Segur, on hi ha hagut un brot a la residència d’avis (422 casos cada
100.000 habitants); Vic (366), i l’Aran (305). 

D’altra banda, a grans trets, les Terres de l’Ebre, els municipis costaners de l’Empordà i el Pirineu
de Girona són els que presenten una taxa de casos menys elevada. En aquest sentit, hi ha cinc àrees
bàsiques que, segons les dades de Salut, no presenten cap malalt, com és el cas de Flix, de la
Jonquera o de Torroella de Montgrí.

Per sexe, segons les dades del 27 de març, hi havia més dones amb el coronavirus que homes,
segons els testos realitzats per detectar la malaltia. Els casos positius femenins sumen 6.887 davant
dels 6.435 masculins. 
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Segons les mateixes dades, per edats, els joves són els que comptabilitzen més casos positius de la
Covid-19. La franja de 20 a 40 anys suma 9.258 casos, mentre que la franja de 50 a 90 anys agrupa
8.634 infectats. En la franja d’edat de 0 a 20 anys, hi ha 685 malalts. 

Actualitzacions i metodologia
Els mapes d’afectació global i per sexes de Catalunya s’actualitzen cada tres hores
automàticament. Les dades representen la taxa de casos que han donat positiu als tests PCR de la
Covid-19 per cada 100.000 habitants sobre la base del padró de l’INE del 2019 i mostren també el
total dels casos positius de coronavirus en homes i dones. El cercador de casos està actualitzat a
data 18 d’abril. La resta dels mapes d’aquest article estan realitzats amb dades del 28 de març.

La taxa dels mapes i del cercador de municipis és d’elaboració pròpia amb dades segregades i
ponderades pel padró del 2019 (INE), segons el sexe i la zona de residència. Les dades de casos
absoluts han estat extretes del portal de Dades Obertes de la Generalitat i només s’han tingut en
compte els casos positius per l’elaboració dels gràfics. L’automatització dels mapes amb Carto s’ha
fet gràcies a un ‘script’ elaborat per l’analista de dades Roger Sanjaume.

La resta dels mapes d’aquest article estan realitzats sobre la base de dades d’àrees bàsiques de salut
extretes de la web del Departament de Salut amb l’ajuda de https://twitter.com/elaragon, que ens ha
fet arribar l’arxiu amb els casos. Les dades per sexe i edat són de la mateixa font, però extretes per
Isaac Besora, que les ha compartit a Github. Pel que fa als districtes de Barcelona, hem sumat els
casos positius del coronavirus de les ABS corresponents als límits territorials dels districtes de
Barcelona. Hem calculat la taxa per cada 10.000 persones, amb el cens de població del 2019 del
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-de-test-de-COVID-19-realitzats-a-Cataluny/jj6z-iyrp/data
https://twitter.com/rogersanjaume
https://twitter.com/ibesora?lang=ca
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